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preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
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partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16) A energia armazenada numa mola helicoidal é dada pela equação U=4 F2 D3 n/ (d4 G), onde n 

é o número de espiras. Se F=4 N, D=10 mm, n=32, G=80 GPa e d= 2 mm, a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE a energia armazenada em N.m é: 

 

A. (   ) 160 
B. (   ) 4 x 10-5  
C. (   ) 16 x 10-4  
D. (   ) 24  
E. (   ) 4 
 
 
17) Em análise de tensões é comum saber de antemão o tipo de tensões que se tem em pontos 

críticos de peças. Neste caso, usa-se o círculo de Mohr para determinar qual a máxima 
tensão normal ou cisalhante nestes pontos críticos para então escolher o material adequado 
para as mesmas. Assim, analise a viga da figura 1 abaixo, considerando a configuração de 
esforços na face C, com as forças P e F e um torque T, sendo ela uma viga engastada.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre as alternativas a seguir, assinale a que determina CORRETAMENTE o estado de 

tensões para os pontos A e B, respectivamente, onde σ representa a tensão normal e τ a 
tensão cisalhante. 

 
  

Figura 1 
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 Ponto A Ponto B 

A. (   )  

 
 

B. (   )  

  

C. (   )  

 
 

D. (   )  

  

E. (   )  
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18) Um experimento para estudar a ação de cargas de impacto ou dinâmica causada por uma 
massa de 5 kg que cai livremente de uma distância de 0.5 m é mostrado na figura 2. 
Considere que a mola na ponta da barra tem n = 20 espiras, 30 mm de diâmetro externo, e é 
feita com um arame com diâmetro de 4 mm. São conhecidos: E = 200 GPa, G = 80 GPa e a 
deformação da mola ∆m= 64 F r3 n/(G d4 ), F é carga aplicada, r é o raio externo da mola, n é o 
número de espiras e d o diâmetro do arame da mola.  

 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o valor da máxima tensão na barra 
com 10 mm de diâmetro. 

 

 
A. (   ) 13,6 MPa 
B. (   ) 49,05  MPa 
C. (   ) 0,533 MPa 
D. (   ) 6,8 MPa 
E. (   ) 10,34 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) Vibração ou oscilação de um corpo é qualquer movimento que se repete, regular ou 

irregularmente, medido num intervalo de tempo. Em Engenharia estes movimentos ocorrem 
em elementos de máquinas e nas estruturas em geral, quando submetidas a ações 
dinâmicas. Considere a classificação das vibrações apresentadas nas afirmativas abaixo. 

 

I. Vibrações livres ou naturais são formas de oscilação causadas por condições iniciais de 
movimento por um deslocamento ou uma velocidade inicial do corpo.  

II. Vibrações forçadas aparecem devido à ação causada por forças ou torques externos; 
estas oscilações persistem durante a aplicação destes e, uma vez cessadas essas 
excitações, o sistema passa a ser considerado em vibração livre.  

III. Vibrações não amortecidas ocorrem quando se observa perda de energia no sistema 
oscilante. Se a vibração for livre, não haverá diminuição da amplitude da vibração e o 
sistema vibrará indefinidamente. Se a vibração for forçada, a excitação reporá energia no 
sistema, podendo ocorrer até aumento da amplitude da vibração.  

IV. Vibrações amortecidas são aquelas em que se constata perda de energia por atrito no 
sistema. Se a vibração for livre, haverá sempre diminuição da amplitude da vibração e o 
sistema tenderá a parar na posição de equilíbrio. Se a vibração for forçada, poderá haver 
ou não a diminuição da amplitude da vibração, porque a excitação repõe energia no 
sistema.  

V. Vibrações lineares são aquelas que não obedecem à existência de proporcionalidade entre 
excitação e resposta, ou seja, não se pode aplicar o princípio da superposição dos efeitos 
sobre elas.  

 

 Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

Figura 2 
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20) Um óleo tem sua viscosidade medida num viscosímetro de Saybolt. A viscosidade absoluta e 
a densidade são definidas pelas equações: µ (mPa.s) = (0,22 * t – 180/t) * ρ             e               
ρ = 0.89 – 0.00063 ( T – 15,6), respectivamente, sendo t o tempo em segundos e T a 
temperatura em graus Celsius. Um óleo testado no viscosímetro teve um tempo de 
escoamento de 58 s e a temperatura de teste foi de 100º Celsius. Considere a carta 
viscosidade absoluta x temperatura apresentada na figura 3 abaixo. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o óleo que deve ser usado. 
 

A. (   ) SAE 10 
B. (   ) SAE 60 
C. (   ) SAE 40 
D. (   ) SAE 20 
E. (   ) SAE 30 
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Figura 3 
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21) Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
 As técnicas de manutenção podem ser classificadas em três grupos principais: manutenção 

corretiva, preventiva e preditiva. Considere um texto introduzindo as definições e 
características das técnicas de manutenção que apresente as afirmativas abaixo. 

 

(   ) Manutenção corretiva é feita para máquinas após a falha de funcionamento e aplicada em 
sistemas de produção com equipamentos similares. 

(   ) Na manutenção corretiva a perda ou parada da máquina não prejudica significativamente a 
produção desejada. 

(   ) A manutenção preventiva é um processo de planejamento de manutenção que deve ser 
realizada em intervalos fixos, quando a manutenção corretiva não implica em prejuízos à 
produção desejada. 

(   ) A manutenção preditiva é aplicada para o monitoramento do processo de falhas através de 
métodos de acompanhamento da sua evolução, usando métodos de monitoramento, como 
por exemplo, de vibrações e ruídos, estabelecendo um limite de alarme para efetuar a 
manutenção. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – F – V 
B. (   ) V – F – V – F 
C. (   ) V – F – F – V 
D. (   ) V – V – F – F 
E. (   ) F – F – F – V 
 
22) Em desenho mecânico e em projetos de elementos de máquinas é comum especificar 

medidas usando tipos de ajustes mecânicos para a montagem de componentes de máquinas. 
Considere a carta mostrada na figura 4 abaixo. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação CORRETA. 
 

A. (   ) Em encaixes fixos de precisão, elementos lubrificados deslocáveis manualmente, punções 
e guias, usa-se um ajuste H6 p5. 

B. (   ) Numa montagem precisa para peças com movimento rotativo ou deslizante e com boa 
lubrificação, recomenda-se a combinação furo/eixo H7 f7. 

C. (   ) Para peças cujo funcionamento seja necessária folga para dilatação térmica ou possível 
mau alinhamento, é requerida uma tolerância H7 j6. 

D. (   ) Para peças que precisam ser montadas com grande interferência, deve ser usado um 
ajuste H7 e7. 

E. (   ) Para peças que trabalham deslizando ou girando com grande precisão, tais como anéis de 
rolamento, recomenda-se um ajuste H7 n6. 

Figura 4 
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23) Um sistema de transmissão de engrenagens é mostrado na figura 5 abaixo, onde os círculos 
definem o diâmetro primitivo das engrenagens. Considere que a engrenagem E1 tem 25 
dentes e gira a 1.200 rpm, transmitindo uma potência de 5 kW para a engrenagem E2. 
Assume-se que as engrenagens foram projetadas com um ângulo de pressão nos dentes de 
20 graus e módulo de 2 mm. O número de dentes da engrenagem E2 é 45 e da engrenagem 
E3 é 35, respectivamente. Dados auxiliares: seno (20) = 0,3420, cosseno (20) = 0,9697.  

 
 

 Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE a força resultante 
a ser transmitida aos mancais do eixo 
da engrenagem E2. 

 
A. (   ) 1,592 kN 
B. (   ) 1,030 kN 
C. (   ) 0,561 kN 
D. (   ) 1,456 kN 
E. (   ) 2,123 kN 
 
 
 

 
 
 
24) Considere as afirmativas a seguir sobre elementos de máquinas usados normalmente. 
 

I. Numa transmissão por correias a distância de transmissão entre eixos é maior, tem-se 
necessidade de períodos de manutenção menor, há grande probabilidade de 
escorregamento durante a transmissão e necessidade de dispositivo para manter a pré-
tensão, quando comparadas à transmissão por engrenagens.  

II. Correias planas são bastante eficientes em altas velocidades, silenciosas, e podem 
transmitir grandes potências em grandes distâncias entre os centros dos eixos. Já correias 
em V são usadas com polias menores e em menores distâncias entre centros. 

III. Engrenagens helicoidais são normalmente usadas para transmitir movimento de rotação 
entre eixos paralelos. O ângulo de hélice é o mesmo para cada engrenagem, e ambos 
devem ser produzidos seguindo a regra da mão direita. 

IV. Dependendo do número de dentes, é necessário fazer a correção de fundo de dente em 
engrenagens. Demonstra-se que as correções de fundo de dente são necessárias para 
engrenagens com número de dentes maior que 20.  

V. Engrenamento com parafuso sem-fim coroa determina um sistema de transmissão nos 
casos em que é necessário uma maior redução de velocidade ou um aumento de força, 
como nos redutores de velocidade, nas talhas e nas pontes rolantes.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
 
  

Figura 5 
Figura 5 
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25) Assinale a alternativa que complete de forma CORRETA a afirmativa a seguir.  
 A extrusão de metais refere-se a um processo de conformação mecânica... 
 

A. (   ) empregado na obtenção de tubos ou perfis por intermédio de deformação plástica, pela 
passagem forçada de um bloco metálico através do orifício de uma matriz de modo a 
provocar a redução de sua seção transversal. 

B. (   ) utilizado na obtenção de peças sólidas de geometria simples através da prensagem em 
moldes pré-aquecidos, mantendo a seção transversal constante. 

C. (   ) empregado na fabricação de peças maciças ou tubos por deformação elástica, através da 
passagem forçada em uma matriz, geralmente a quente, empregando-se prensas 
mecânicas ou hidráulicas. 

D. (   ) utilizado na fabricação de fios e arames, também chamado de estiramento, por 
deformação plástica gerada pela passagem forçada através do orifício de uma matriz. 

E. (   ) no qual o material é fundido dentro de um cilindro, forçado através de um orifício por um 
pistão e, posteriormente, resfriado até atingir sua geometria final. É um processo contínuo 
usado, principalmente, na produção de perfis e tubos diversos. 

 
 
26) Considere o diagrama tensão X deformação apresentado na figura 6 abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Com base no diagrama, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Os pontos 1, 2 e 3 estão associados à tensão de fratura, tensão de escoamento e de 
estricção, respectivamente. 

B. (   ) O material não apresenta limite definido de escoamento. 
C. (   ) O ponto de tensão máxima da curva corresponde à instabilidade plástica. 
D. (   ) A forma do diagrama indica tratar-se de um material frágil. 
E. (   ) O aumento de resistência se deve à redução de área da seção transversal. 
 
  

Figura 6 
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27) Para haver corrosão galvânica, é necessário que se forme uma célula galvânica, ou seja, um 
circuito elétrico composto por um eletrólito e dois eletrodos com potenciais diferentes. Neste 
contexto, considere as afirmativas a seguir. 

 

I. Proteção catódica é um método para se prevenir ou evitar a corrosão de um metal em uma 
solução eletrolítica tornando-o catodo, através da aplicação de uma corrente elétrica 
contínua ou do emprego de anodos de sacrifício.  

II. Camadas de proteção com uso de tintas em superfícies metálicas é uma forma de 
prevenção contra corrosão, a qual visa isolar os eletrodos do eletrólito permitindo, assim, a 
formação da célula galvânica invertida. 

III. Se for necessário depositar uma camada de um metal mais catódico sobre um metal mais 
anódico, pode-se aplicar uma diferença de potencial (DDP) externa que inverta os 
potenciais do eletrodo. 

IV. Anodo é o eletrodo de uma célula eletrolítica em que ocorre a redução. 
V. Eletrólito é uma substância ou mistura, condutora elétrica, que se dissocia gerando íons 

que migram quando há uma diferença de potencial elétrico.  
 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
28) Metais, polímeros e cerâmicas, juntamente com suas combinações (compósitos), são classes 

de materiais disponíveis para aplicações de engenharia. Técnicas de processamento e a 
seleção da composição química apropriada irão produzir a microestrutura necessária à 
obtenção das propriedades almejadas nestas aplicações. Neste contexto, considere as 
afirmativas a seguir. 

 

I. No processo de deformação a frio dos aços, ocorre o fenômeno do encruamento, o qual 
aumenta a resistência do material, mas diminui sua ductilidade pelo mecanismo de 
geração e ancoramento de discordâncias. 

II. A presença de veios de grafite torna o ferro fundido cinzento um material frágil, de 
tenacidade similar a materiais cerâmicos, de elevada dureza, que o torna adequado para 
aplicações que requerem alta resistência ao desgaste.  

III. Uma das vantagens na utilização de compósitos poliméricos reforçados por fibras de 
carbono ou aramidas em aplicações estruturais é a sua elevada resistência específica, 
resultando em estruturas leves.  

IV. Os aços inoxidáveis ferríticos são essencialmente ligas Fe-Cr-Ni com baixo teor de 
carbono (geralmente inferior a 0,1%), que são endurecíveis por têmpera. Apresentam boa 
resistência à corrosão e à oxidação, inclusive a altas temperaturas, sendo largamente 
empregados na indústria de estampagem para eletrodomésticos em geral. 

V. Na operação de revenido a martensita, fase metaestável, é reaquecida até uma 
temperatura inferior à zona crítica (250 – 660 oC) por um determinado tempo, sendo, 
geralmente, transformada em ferrita e cementita.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
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29) Assinale a alternativa que apresente CORRETAMENTE os processos de fabricação 
classificados no grupo de processos de usinagem. 

 

A. (   ) Torneamento, mandrilamento, trefilação, retificação. 
B. (   ) Brunimento, torneamento, laminação, lapidação. 
C. (   ) Furação, mandrilamento, eletroerosão, estampagem. 
D. (   ) Trefilação, brunimento, retificação, lapidação. 
E. (   ) Brunimento, furação, retificação, mandrilamento. 
 
30) Considere as afirmações a seguir: 
 

I. Ferramentas cerâmicas de corte, por exemplo, de alumina, são empregadas, atualmente, 
em operações de corte contínuo (torneamento) e descontínuo (fresamento) de ferros 
fundidos. Para aumentar sua tenacidade à fratura e a resistência ao desgaste podem ser 
combinadas com outras fases cerâmicas óxidas ou à base de carbetos, permitindo 
alcançar velocidades de corte extremamente altas e temperaturas superiores a 1500 ºC.  

II. Ferramentas de diamante sintético são utilizadas preferencialmente para o acabamento 
fino, em que são requeridas tolerâncias muito apertadas e alta qualidade da superfície 
usinada. Os materiais ferrosos são materiais típicos para o emprego de ferramentas de 
diamante.  

III. Ligas de alumínio e magnésio não devem ser usinadas com diamante, uma vez que os 
átomos de carbono podem difundir na estrutura das ligas, provocando o rápido desgaste 
da ferramenta.  

IV. A furação com brocas helicoidais de aço rápido não permite a obtenção de bom 
acabamento superficial e tolerâncias dimensionais de elevada qualidade. Assim, 
frequentemente é necessária uma operação de acabamento do furo como alargamento ou 
retificação interna.  

V. O emprego de revestimentos em ferramentas de metal-duro se justifica pela grande 
variedade de tipos pela adição de elementos de liga, elevada dureza e resistência a 
quente, com a temperatura de corte podendo atingir valores superiores a 1000 ºC. 
Entretanto, sua tenacidade é inferior à do aço rápido, exigindo boa fixação e evitando 
choques e vibrações no manuseio.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
B. (   )  Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
C. (   )  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
 
31) Considere as seguintes afirmativas sobre como pode ser aumentada a resistência à fadiga de 

componentes mecânicos metálicos. 
 

I. Recozimento, redução da tensão média aplicada.  
II. Tratamentos termoquímicos, eliminação de cantos vivos. 

III. Meio ambiente inerte, melhora do acabamento superficial. 
IV. Redução da tensão de resistência do componente, emprego de raios de arredondamento. 
V. Tensões compressivas na superfície, polimento. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
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32) Considere as seguintes afirmativas em relação aos ensaios mecânicos de materiais de 
engenharia. 

 

I. O ensaio de fluência é conduzido pela aplicação de uma carga trativa dinâmica - no regime 
elástico – ao corpo de prova, a uma temperatura acima de 40% da temperatura de fusão 
absoluta, que resulta em deformação plástica. 

II. Ensaios de impacto são utilizados para se determinar a TTDF (temperatura de transição 
dúctil-frágil) de ligas. 

III. O ensaio de dureza Vickers consiste em comprimir uma pirâmide de diamante na 
superfície do material a ser avaliado. 

IV. No ensaio de tração a inclinação da curva tensão-deformação na região elástica é um 
indicativo da rigidez do material. 

V. Nos aços, o limite de resistência à fadiga corresponde ao nível de tensão trativa que 
causará a ruptura do material após 105 ciclos. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
 
33) Considere as seguintes afirmativas sobre ventilação industrial. 
 

I. Os ventiladores centrífugos de pás ou aletas voltadas para trás requerem rotação superior 
àqueles com pás voltadas para frente para uma mesma vazão de ar. 

II. Os ventiladores centrífugos de pás ou aletas voltadas para trás não são indicados para 
movimentação de gases com particulados sólidos em virtude da possibilidade de 
ocorrência de erosão das mesmas. 

III. Quando a concentração de vários contaminantes (poluentes) no interior de um ambiente 
não é conhecida (mensurada), a ventilação local exaustora é a mais adequada para a 
eliminação ou controle dos mesmos. 

IV. Taxa de renovação de ar de um ambiente climatizado é a quantidade de ar externo 
necessária para diluir o CO (monóxido de carbono) produzido pela respiração dos 
ocupantes. 

V. A ventilação local exaustora não permite o controle eficiente da temperatura e da taxa de 
renovação do ar do ambiente. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
 



UFSC 2012 – ENGENHEIRO/ÁREA - MECÂNICA Página 18 
 

34) Considere as seguintes afirmativas. 
 

I. Combustíveis de baixo PCI (Poder Calorífico Inferior) são utilizados principalmente em 
caldeiras flamotubulares verticais com fonalha externa. 

II. Caldeiras aquatubulares são mais eficientes na produção de vapor superaquecido do que 
as caldeiras flamotubulares, visto que nestas não é possível instalar superaquecedores. 

III. Caldeiras flamotubulares apresentam grande massa de água e menor vaporização que as 
caldeiras aquatubulares. 

IV. O projeto de caldeiras aquatubulares apresenta maior complexidade do que o de caldeiras 
flamotubulares visto que necessitam de um número maior de equipamentos para operação 
e controle. 

V. Caldeiras aquatubulares demoram mais tempo para atingir a pressão de operação do que 
as caldeiras flamotubulares. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
35) Considere as afirmativas abaixo sobre motores de combustão interna. 
 

I. Os motores que atuam através de ignição por compressão apresentam menores taxas de 
compressão em relação aos motores de ignição por centelhamento.  

II. O calor gerado pela combustão é transferido a um fluido intermediário que é responsável 
pela realização de trabalho mecânico. 

III. Os motores que possuem ignição por compressão apresentam ciclo de funcionamento 
dados pelas figuras a seguir, sendo que P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura, S 
é a entropia, q a energia fornecida e w o trabalho realizado.  

 

 
 

IV. Taxa de compressão é a relação entre o diâmetro e o comprimento do pistão do motor. 
V. Diminuindo-se a razão (taxa) de compressão do motor, a energia extraída do combustível 

aumentará e, por consequência, tem-se aumento no rendimento térmico do referido motor.  
 

 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Nenhuma da afirmativas está correta. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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36) Considere as seguintes afirmativas sobre os diversos processos de soldagem. 
 

I. A abertura de raiz é a distância mínima que separa as partes ou componentes a serem 
unidos por soldagem ou processos afins. 

II. Na soldagem TIG, o eletrodo é conectado no polo negativo da fonte, a fim de ser 
preservado. 

III. No processo de soldagem por arco submerso, quanto maior for a intensidade de corrente, 
menor será a penetração. 

IV. O gás de proteção utilizado no processo MIG/MAG tem a finalidade de proteger o operador 
dos respingos quentes provenientes da solda. 

V. Em soldagem por eletroescória é necessário manter a solda sob a proteção de gás inerte.  
 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
37) Com relação à metrologia, avalie as seguintes afirmativas. 
 

I. A sensibilidade (precisão) de um paquímetro com um nônio que apresenta 20 divisões é 
0,05 mm. 

II. A soma dos ângulos (920 43´ 10´´) e (41´ 56´´), medidos com um goniômetro, tem como 
resultado o ângulo (920 84´ 66´´). 

III. A medida indicada no micrômetro abaixo corresponde a 4,27mm. 

 
 
IV. O número 35,4 x 104 tem três algarismos significativos. 
V. Segundo o Vocabulário de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, a 

reprodutibilidade de uma medição é o grau de concordância entre os resultados de 
medições sucessivas de um mesmo mensurando, efetuadas sob as mesmas condições de 
medição.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  
E. (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
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38) Considere a figura 6 abaixo, que mostra a grande variedade de fluidos de corte existentes no 
mercado utilizados em usinagem de peças. 

 

 
Figura 6 

 

 Considere, ainda, as afirmativas a seguir. 
 

I. Quando do descarte de fluidos de corte minerais, estes poderão ser utilizados como 
combustível, desde que o forno atenda às exigências legais para a queima de compostos 
contendo hidrocarbonetos.  

II. Um dos grandes problemas de gestão ambiental é a necessidade de minimizar o impacto 
do descarte de fluidos de corte. Atualmente, o referido descarte é realizado levando-se em 
conta o princípio dos “3R”, que significam Recolher, Revitalizar e Reciclar. 

III. Os resíduos de fluidos de corte utilizados em usinagem, que não contenham umidade e 
impurezas e tenham baixa concentração de enxofre e cloro, podem ser queimados em 
caldeiras desde que atendidas as exigências legais. 

IV. Os fluidos de corte sintéticos à base de água, quando formam soluções ou emulsões, 
podem ser descartados diretamente no sistema de esgoto. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
 
39) Com relação aos sistemas hidráulicos avalie as afirmativas a seguir: 
 

I. O seu bom funcionamento tem elevada dependência com relação à temperatura do fluido. 
II. Não apresentam perda de potência devido à dissipação de energia por atrito viscoso. 

III. As pressões geradas pelo peso próprio do fluido são muito maiores que as pressões 
devidas à força externa.  

IV. A cavitação é o processo de evaporação de óleo à baixa pressão na linha de sucção de 
uma bomba hidráulica e interfere na lubrificação interna desta, aumentando o desgaste. 

V. A presença de ar provoca movimentação desuniforme e pulsante dos atuadores 
hidráulicos, devido à pequena compressibilidade do ar. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
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40) Considere as seguintes afirmativas sobre eletricidade aplicada à manutenção. 
 

I. A polaridade de bobinas (solenoide, por exemplo) pode ser indicada pela regra da mão 
esquerda. 

II. Motores síncronos ou de indução são utilizados em corrente alternada. 
III. Um motor trifásico produzido para operar com frequência de 50 Hz pode ser conectado a 

uma rede de 60 Hz desde que a tensão seja a mesma para ambos os casos, porém a 
potência do motor aumentará em aproximadamente 17% mantendo a corrente de partida 
constante. 

IV. Com relação à corrente alternada em sistemas trifásicos, cada fase é considerada com um 
sistema monofásico independente e a potência total é a soma das três potências.  

V. Utilizando-se um multímetro digital de 3 ½ dígitos para medir uma tensão contínua, obteve-
se o valor de 1.250 V. O último número da leitura “0” é considerado ½ dígito. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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